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1. března byl slavnostně otevřen nový Společenský objekt,viz.str.5

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘIPOMÍNÁME

• splatnost úhrady za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psy je
do 31. března 2016 .
• změna úředních hodin
Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

SBÍRKA PRO TEREZKU

V únoru vážně onemocněla Terezka R. ze 2. třídy mateřské školy v Dalovicích.
Je hospitalizována v Praze ve FN Motol. Její zdravotní stav je vážný. Terezky maminka
si vzala neplacené volno, aby s ní mohla být stále v Praze. Z tohoto důvodu
se rodina dostala do ob�žné ﬁnanční situace. Prosíme, kdo chcete pomoci Terezce
a její rodině, můžete přispět jakoukoliv částkou do sbírky. Hotově lze u paní učitelky
Frousové nebo Šulcové přímo ve školce nebo na č. účtu 2800613568/2010. Lze
také přispět zakoupením dárkového mýdla od pí Šustrové a to buď v MŠ 2. třída,
u p. ředitele ZŠ nebo na Obecním úřadě v Dalovicích. Moc Vám děkujeme
za podporu.
Rodina Terezky + pí učitelky MŠ

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE – UKLIĎME ČESKO

Obec Dalovice se jako partner Místní akční skupiny Krušné hory – západ zapojila
do společného projektu Čištění řeky Ohře. Čištění je naplánováno na 16. dubna
v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Čištění řeky i břehů
by mělo probíhat v úsecích od Lokte až po Stráž nad Ohří. V Dalovicích proběhla
3.3. společná schůzka aktérů. V Dalovicích se zaměříme na čištění břehů a dále
bychom si uklidili Vi�cký potok. Zájemci se mohou zaregistrovat přímo na stránkách
www.uklidmecesko.cz , (kde je obec zaregistrována jako pořadatel) čímž přispějí
do sta�s�ky celkového počtu dobrovolníků. Můžete samozřejmě přijít pomoci
i bez registrace. Místo a čas setkání bude upřesněno na plakátech a v příš�m čísle
Dalovických listů. Občerstvení pro dobrovolníky bude zajištěno. Pytle a rukavice
dodá Povodí Ohře. Zkušení vodáci, kteří chtějí splavovat a uklízet přímo řeku,

ať se nahlásí u Ra�ing Ohře, s.r.o , p. Sýkora rovněž na webu
www.uklidmecesko.cz .

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Zápis se koná dne 5. dubna 2016 od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři MŠ - U Potoka
140. Přihlášky je možné si předem vyplnit a vyzvednout v MŠ Dalovice nebo
na obecním úřadě. U zápisu je nutné doložit OP zákonného zástupce, rodný list
dítěte a očkovací průkaz, popř. doklady týkající se zaměstnání rodičů, sociální
potřebnost umístění dítěte v předškolním zařízení, doporučení lékaře, SPC, PPP
apod. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách OÚ Dalovice
a MŠ. Případné dotazy na tel. č. 773 435 483 pí Frousová. Pokud se nemůžete
v tomto termínu dostavit, je třeba se domluvit s vedoucí školky.

UVÁDĚNÍ ČÍSEL POPISNÝCH NA ADRESÁCH

Vzhledem k tomu, že se v dotazníkovém šetření objevil příspěvek s problémem
doručování pošty ve Vysoké i Dalovicích z důvodu shodných čísel popisných v ulici
Borská, upozorňujeme, že je třeba dodržovat následující:
V adrese je NUTNO uvádět, pokud jsou přidělena, čísla popisná i orientační. Stává
se velmi často, že zásilka je doručena jinému příjemci a vznikají nepříjemnos�
na obou stranách. Správným označením svého bydliště bude usnadněna práce
doručovatelkám, záchranářům, apod. Zásilky pak budou doručovány včas
a správnému adresátovi.
ZLo

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 17.jednání zastupitelstva obce 29.2. 2016 bylo projednáváno:
- schválen provozní řád a ceník krátkodobého pronájmu Společenského objektu
- schváleno zrušení vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
- ZO vzalo na vědomí informaci starosty o jednání k Územnímu plánu
na Magistrátu města K. Vary
- ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o proběhlých fyzických kontrolách dotačních
projektů
- ZO vzalo na vědomí zprávu místostarostky o chybném vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu za rok 2014 v DPS, Hlavní 273
- ZO schválilo účetní závěrku Obce Dalovice za rok 2015
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na webu obce a obecních informačních
vývěskách.
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ZAJÍMAVOST

BŘEZEN

Březen je podle gregoriánského kalendáře tře� měsíc v roce. Má 31 dní. Český
název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březos� zvířat. V období kolem
21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu
pro�ná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní.
Původně byl březen v římském kalendáři prvním měsícem v roce. Březen začíná
vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor. Březen je
měsícem čtenářů, kdy knihovny pořádají různé akce. Také slaví svůj svátek učitelé.
Nejznámější pranos�ku vztahující se k tomuto měsíci zná určitě každý „Březen
za kamna vlezem“. Ačkoli nám říká, že měsíc březen je ještě chladným měsícem
s možnos� výrazných (většinou krátkodobých) ochlazení, průměrné březnové
teploty jasně signalizují příchod jara. V první dekádě března se dá očekávat
poměrně slunečné a teplé počasí s denními teplotami až 10 °C. Ve druhé dekádě
března by si počasí mělo uchovat slunečný ráz s denními maximy okolo 14 °C.
Výjimečně by teplota mohla vystoupit až na 16 °C. V horských oblastech nebudou
výjimkou sněhové přeháňky, které však nebudou příliš vydatné. Letošní Velikonoce
by pak měly být ve znamení proměnlivé oblohy. Z hlediska teplotních rekordů bylo
pro 4.března naměřeno minimum -15.4 °C v roce 1785 a maximum 20.5 °C v roce
1998. Průměrná teplota se pohybuje kolem 4,2 stupně.
KK

INFORMACE PRO OBČANY
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE

První letošní akcí, kterou pro dalovické občany pořádala sportovní a kulturní
komise byl Masopustní karneval. V sále společenského objektu jsme se sešli
v sobotu 27.února odpoledne. A účast byla veliká. Přišlo mnohem více dě� než
v loňském roce, od malých miminek v roztomilých maskách až po školáky. Dě� uvítali
členové SKK v maskách oblíbených Šmoulů. Program začal úvodním společným
tancem všech masek. Po tanci se všechny masky v promenádě a při podlézání
nižší a nižší tyče ukázaly přítomným. Pak již následovaly různé soutěže – koštětový
tanec, balení mumie, tanec dvojic s míčkem mezi čely, putující klobouk, balónkové
tancování a jiné. Každá soutěž byla odměněna drobným pamlskem. K osvěžení
dostaly dě� točenou limonádu, kterou sponzorsky věnoval Kynšperský pivovar.
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Během
celého
odpoledne
porotci pozorně sledovali masky,
aby na závěr mohli vyhlásit
první, druhé i tře� místo. Dort
za tře� místo si odnesla maska
medvídka pandy, na druhém
místě se umís�la malá beruška
a vítězem se stal krásný vodník.
V závěru odpoledne si dě� ještě
zatančily, dostaly nějaké sladkos�
a pak se všichni spokojeně rozešli
do svých domovů.
Další akcí na programu, byla
oslava MDŽ pro seniory 6. března. My si Vás dovolujeme pozvat na akci Vynášení
Morany v sobotu 26. března. Sejdeme se před hasičskou zbrojnicí v Dalovicích
v 15,30 hodin. Vyrobíme Moranu, odneseme ji v průvodu k řece, tam ji zapálíme
a utopíme a společně jaro přivoláme. Vezměte si řehtačky a frkačky a přijďte
s námi přivítat jaro.
Jana Tichá, předsedkyně komise

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPOLEČENSKÉHO OBJEKTU

V úterý 1. března byl v Dalovicích slavnostně otevřen nový Společenský objekt.
Slavnostního otevření se zúčastnil senátor Ing. Jan Horník, zástupce poskytovatele
ROP severozápad - vedoucí Územní odboru realizace programu Karlovy Vary
Ing. Vlasta Rezková, dále zástupci partnerů projektu Sdružení Krušné hory – západ
a Střední zemědělská škola Dalovice, zástupce zhotovitele společnos� Algon, a.s.,
ředitelé místních škol, starostové sousedních obcí Sadov a Otovice, nechyběl
architekt, projektant a stavební dozor. Místostarostka obce všechny přítomné
přivítala a poděkovala za přije� pozvání. Starosta obce pak společně s panem
senátorem, zástupkyní poskytovatele dotace a zástupcem zhotovitele slavnostně
přestřihli stuhu, čímž byl provoz Společenského objektu oﬁciálně zahájen.
Následovala prohlídka interiéru a promítání fotograﬁí z průběhu stavby. Všem
zúčastněným se objekt velice líbil, senátor Horník popřál představitelům obce
ať se jim v nových prostorách daří.
5

Obec se �mto oﬁciálně dočkala okamžiku, kdy po více jak třice� letech od zbourání
kulturního domu ve Všeborovicích, který musel ustoupit stavbě silničního mostu,
získala vhodné prostory pro konání různých společenských akcí. Zároveň se
do objektu přesunulo sídlo obecního úřadu. Samozřejmos� je bezbariérový vstup
pro občany a několik parkovacích míst v přilehlé zahradě. Společenský sál má
za sebou křest v podobě maškarního bálu pro dě� a oslavy MDŽ. Z Hájku sem
přesunuli svůj ples dalovič� hasiči a po dlouhých letech se na 2. dubna chystá
obecní ples. Bližší informace zveřejníme na plakátech.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DALOVICE

Pokračuje práce na rozvojovém dokumentu obce. Proběhlo dotazníkové šetření
mezi občany a veřejné projednání. Zájem občanů je velmi malý vrá�lo se nám pouze
65 dotazníků což je 3,22% z celkového počtu obyvatel, cca 10% z distribuovaných
dotazníků. Na veřejné projednání přišla své názory sdělit sotva desítka občanů.
To ovšem potvrzuje i výsledek dotazníkového šetření, kdy byl nezájem lidí o obec
hned na druhém místě z kri�zovaných oblas�. Je poměrně smutné, že pokud se dá
občanům možnost, tak se o své návrhy nepodělí a pouze si pak stěžují v hospodách
nebo na ulici.
V současné době je zpracována analy�cká část dokumentu, tedy charakteris�ka
obce ve všech oblastech jako je území, hospodářství, obyvatelstvo, životní prostředí,
správa obce atd. Výstupy z analy�cké čás� předkládáme nyní v Dalovických listech.
Strategický plán je živý dokument, se kterým se neustále pracuje. Pořád nám
můžete své názory sdělovat ať už prostřednictvím e-mailu či přímo na obecním
úřadě. Stěžovat si umí každý, lepší je však přijít s nápadem, jak situaci řešit.
Po dopracování připomínek bude pracovní verze analy�cké čás� nejpozději
do konce března zveřejněna na webových stránkách obce. Třeba bude pro vás
zajímavé čtení to, v jaké obci žijete.
KK
Výsledky dotazníkového šetření
Struktura respondentů:
Na dotazník zodpovědělo 64,6 % žen, převažoval věk 30-49 let. Vzdělání
dotazovaných bylo převážně střední odborné s maturitou 42,2% na druhém místě
vysokoškolské 29,7%. V 59.4% se jednalo o domácnos� bez dě� a převažovali
občané žijící od narození.
Na otázku Jak se vám v obci žije zodpovědělo 43,1% velmi dobře, 49,2% spíše
dobře a 7,7 % ani dobře ani špatně. Nejpozi�vněji hodno� občané blízkost přírody
73,8%, klidný život 72,3.
Naopak nega�vně zdravotní péči 36,8%, nezájem lidí o obec 33,8%.
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Struktura respondentů

Nejvíce lidem chybí lékař, velice nega�vně hodno� stávajícího prak�ckého lékaře.
Přivítali by také dětského
lékaře. Dále by chtěli bankomat, více zájmových kroužků
����������������������
�����������������������������������������������������
pro
dě�
a
mládež,
obchody
a další�����������������������
služby jako např. rehabilitace,
chybí vhodné
������ �� � ������������������� ��������
����������������
místo ke koupání. Především občané nad 65 let považují za nedostatečnou veřejnou
���������������������������������
dopravu. Kri�ka je na nedostatek pracovních míst a zimní údržbu.
�����������������������������������������������������
V����������������������
jednotlivých oblastech
jsou občané nespokojení se zdravotní péči, velmi
������ �� � ���� �� ���� ��������� �����������������������������������������������
���������������������������������
Důvody
spokojenos� s životem v obci

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
spokojeni
s bydlením a informovanos�, životním prostředím a péčí obce o své
prostředí. Kladně hodno� i další oblas� jako školství, veřejnou dopravu sportovní
vyži�. V oblas� kulturního a společenského života, převládá spokojenost, je zde
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Důvody nespokojenos� občanů

však
také ������
větší ������
procento
nespokojených
obyvatel,
než������������
v ostatních
oblastech.
��������
�������
������� ����������
��������
������������
Což
svědčí����������
o skutečnos�,
že kulturní
život
se vrací
do ���
obce�������
pomalu
a lidé si teprve
��������
��� �����
���������
��������
�����
����������
�����
zvykají.
Většinu
občanů
nezajímají
podmínky
pro
podnikání.
���������� �������� ���� ����� �� �������� � obchody a ������ ������� ����� ������
�������������� ������ ������� ������ ��� ��������� ���������� ������� ���� ��� ����
Mezilidské
jsou považovány
v 52,3���������
% za docela
dobré,
pouze
v 6,2 %
��������� vztahy
��� ��������������
���������
��������
��� ���
�����������
za�������������������������������
špatné. Úplně stejné procento dotazovaných hodno� příležitos� ke společenským
kontaktům spíše ano i spíše ne.

V ������������� ���������� ����� ������� ������������ ��� ���������� ������ ������
Poměrně
ves �����������������������������������������������������������������
vysokém procentu navštěvují responden� webové stránky obce
spokojeni
58,5
%
občas
a 16,9%��������
pravidelně.
Většina
dotazovaných
je ochotna
něco
����������� �������
�� ������
��������
����� ����������
���������udělat
��������
pro
rozvoj své��������
obce ��
- 30,8
% rozhodně
ano,�� 43,1%
spíše ano. ��������
Nicméně���������
se jedná
����������
��������
�����������
��������������
obyvatele,
kteří
již
�m,
že
vyplnili
dotazník,
projevili
svůj
zájem
o
obec.
Pomoc
������������� ��� ���� ����� ����� ������ ��������� �������������� ���������� ����je
nabízena
především
při konání
akcí, poradenství,
činnos�,
případně
v ostatních
oblastech.
�������������
�������������brigádnické
��� ��������� ������
���������
���
úklidem
a
tříděním
odpadu.
Často
se
objevuje
odpověď
„již
se
zapojuji“.
�����������������������������������������������������������������������������
podnikání.
Na otázku jak by se obec měla dále rozvíjet, zodpovídá 76,9 %, že by měla
zůstat
stejně velká. Obecní ﬁnanční prostředky
by dotazovaní využili6,2
zejména
����������������������������������v
�������������������������������
% za
pro zlepšení lékařské péče 49,2 %, podporu kulturních společenských a sportovních
�������� ������ ������� ��������� ������������� �������� ������������� ���
ak�vit 35,4% , zlepšení technické infrastruktury 29,2 % a rekonstrukce místních
��������������������������������������������
komunikací 24,6%. Na dalším místě je podpora vzdělání a častější spoje veřejné
dopravy 23,1 %, 16,9 % dotazovaných by pak investovalo do bytové výstavby.
Stejné procento je u péče o veřejnou zeleň, zlepšení cyklodopravy, nakládání
s bioodpadem a zřízení dalších provozoven obchodů a služeb 13,8%.

Shrnu� výsledků analy�cké čás�
Obec Dalovice se nachází v blízkos� přírody i v blízkos� města. Je preferována
pro klidné bydlení. Její další rozvoj je limitován stávající fyzickou infrastrukturou,
především kanalizace, tlaku vody. Území má dobrou občanskou vybavenost.
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Do jakých oblas� by občané investovali

Počet�������������������������������������
obyvatel je v posledních letech stabilizován, poměr mezi dětmi a občany
ve věku nad 65 let je srovnatelný s Karlovarským krajem celkově i s okolními
�����
���������věk���
�������� �kolem
����������
�������� �� � ���������� ��������
obcemi,
průměrný
se pohybuje
41 let.
���
������������
����
�������
���������
�
�����
������
������� ���
����������
����������
V Dalovicích nejsou výrazné konﬂikty mezi obyvateli
plynoucí
z jejich
sociální
������������������������������������������������������������������������brou
situace, nejsou zde výrazně zastoupeny národnostní menšiny. Také v území není
���������� ������������ ������ ��������� ��� � posledních letech stabilizován,
klasická sociálně vyloučená lokalita. Z hlediska společensky nežádoucích jevů je
������������������������������������������������������������� �������������
z analy�cké
čás� patrné pouze obtěžování obyvatel drogově závislými a s �m
������������������ �������������������������������������������������������
související
možná
distribuce návykových
látek, kriminalita
je však
celkově
nízká.
V Dalovicích ��������������
������������������������
plynoucí
z jejich
sociální
V obci
působí
poměrně
malé
množství
spolků,
nicméně
rozvíjí
se
ak�vita
��������� ������� ���� �������� ����������� ������������ ��������� ����� �� ������ obce.
Činnos�
kulturní a sportovní komise se do obce vrací společenský život, spolupracují
������������������������������������������������������������������������������
i místní
spolky a základní škola. Nový společenský sál poskytuje zázemí pro konání
�������������������������������������������������������������������������������
������������
�����������
�����������
������� ������������
�����
akcí. aDles ����
průzkumu
je v������
obci potřeba
budovat
lepší mezilidské
vztahy ���
a poskytnout
��������������
příležitos� k setkávání. Obec nabízí dostatek ploch pro sportovní vyži�, kde je
V ����� �������
��������
����� ���������
��������
��������
��������kabiny)
��� ���������
nezbytnos�
výhledově
dobudovat
příslušné
zázemí
(fotbalové
a některé
�������������������������������������������������������������������������������
plochy postupně revitalizovat (hřiště ZŠ a MŠ).
Stav ������������������������������������������������������������������������������
komunikací nesplňuje ve všech případech požadovanou kvalitu, která
������� ���� ������� ������ ���� ��������� ��� � ����� � �������� �������� ������
by odpovídala
rozsahu dopravy a funkčnímu významu komunikace. Problémem
��������������������������������������������� ��������������������������������
je narůstající
osobní
doprava a nedostatek parkovacích míst. Kri�zována je
ploch pro sportovn������������������������������������������������������������
údržba
komunikací
v
zimě.
Absolutně nevyhovující je péče prak�ckého lékaře
�������������������������������������������������������������������������������
velmi������
kri�zována i v dotazníkovém šetření. Obyvatelům dále chybí dětský lékař.
Jednoznačným
kladem je životní prostředí, zeleň a upravenost obce.
���������������������������������������������������������������������������
�� ����������
������������������������������
Obec���������������������������
není vyhledávanou lokalitou
pro turisty,
ačkoliv nabízí několik zajímavých
���
������������
�������
��������
��
�
�����������
������������
������
������������
���
míst a prochází zde cyklostezka Ohře. Chybějí propagační
materiály
a strategie
cestovního ruchu. Obec nepovažuje za účelné samostatně se prezentovat
a preferuje v této oblas� spolupracovat s ostatními obcemi v rámci Sdružení Krušné
hory – západ.
Ohrožujícími faktory jsou pro obec zvýšení rychlos� na I/13, které by znamenalo
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zvýšenou dopravní zátěž a hluk, uzavření napojení komunikace Stará cesta
a tedy zvýšení dopravy v ulicích Všeborovická, Horní a Dolní, zvýšení rizika
sesuvu v ulici Horní. Případným otevřením dolů na bentonit by pak obec ztra�la
atrak�vitu klidného bydlení v blízkos� přírody, jež pozi�vně hodno�lo více jak
75% respondentů.

KAM V KRAJI - BŘEZEN
19.3.

20:00

Blahobeat
Hospůdka u Čutňáka
Kapela Blahobeat (Ex “Blahostroj”, Ex “Beatový družstvo”, Ex “Luncheonbeat.
Vstupné zdarma.
19.3-28.3.

Velikonoční trhy
Zeyerova ulice u Národního domu
Nabízen bude velikonoční sor�ment jako pomlázky, kraslice, dekorace aj.
Prodej bude probíhat denně od 10:00 do 18:00. Trhy doprovodí pestrý kulturní
program. Dě� najdou na velikonočním tržiš� i své oblíbené dílny, ve kterých
si tentokrát vyrobí velikonoční dekorace, ozdobí vajíčka a perníčky a upletou pomlázky.
Na velikonoční pondělí je tradičně připraven koncert v rámci celorepublikové akce
Brány památek dokořán, kterou zaš�ťuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. V kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli vystoupí pěvecký sbor
Schola Cantorum s varhanním doprovodem.
20.3.

15:00

22.3.

16:00

Dědeček vypráví pohádku
Dům kultury Ostrov - Točna
O čisté vodě. Vodník má za úkol chránit čistotu vody. Vedle se však usídlí babice
čarodějnice a její syn, kteří vodě škodí. Nechají vodu čistou pouze pod podmínkou,
že žádná ze tří vodníkových dcer nepromluví o vodě jakkoli špatně. Dvě dcery
úmluvu nedodrží a čarodějnice je odnese. Vše pak musí zachraňovat tře�,
nejchytřejší rusalka. Divadelní pohádka v podání ochotníků DK. Vstupné 40Kč
Šperky z plastů
Becherova vila
Další z cyklu díle Zdeňky Bílkové se soustředí na plast, jehož používání v oblas�
šperku se rozšířilo v 70. a 80. letech minulého stole�. Účastníci si vytvoří originální
plastový šperk. Vstupné 80 Kč, včetně potřebného materiálu.
10

31.3.

17:00

Trabantem do posledního dechu
Kino Drahomíra
Patrně nejznámější český cestovatel současnos� Dan Přibáň podnikl svou dosud
nejnáročnější expedici - půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří.
Kromě unikátního cestovatelského zážitku dokument ukazuje, že svět se dá
projet netradičně v posádce dvou trabantů, polského Fiatu neboli malucha, Jawy
a dokonce dvou invalidních vozíků, jejichž majitelé byli členy týmu. Vstupné 100,Kč.
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